
IWC SCHAFFHAUSEN E SUA PARCEIRA  

DE LONGA DATA MERCEDES-AMG LANÇAM 

UM CRONÓGRAFO INSPIRADO  

NA ENGENHARIA DE DESEMPENHO 

Schaffhausen, 21 de maio de 2021 – A IWC Schaffhausen e a Mercedes-AMG lançaram o Pilot’s Watch 

Chronograph Edition “AMG”. Trata-se do mais recente relógio que celebra a longa parceria entre a relojoeira 

de luxo suíça e a fabricante de automóveis alemã, uma colaboração existente desde 2004. O primeiro IWC 

Pilot’s Watch Chronograph em titânio é impulsionado pelo movimento do calibre 69385, fabricado pela IWC, e 

possui um mostrador de fibra de carbono. A IWC desvendou essa nova edição durante uma conversa por 

webcast entre o CEO da IWC, Christoph Grainger-Herr; o CEO da Mercedes-AMG, Philipp Schiemer; e o piloto 

e embaixador da marca Maro Engel.

A colaboração de longa data entre a relojoeira de luxo 
suíça e a marca de carros esportivos e de alta performance 
Mercedes-AMG baseia-se nos valores compartilhados 
pelas duas companhias, que inclui a busca pela perfeição 
técnica e por uma qualidade incontestável. Ambas as 
empresas foram criadas por visionários com ideias 
bastantes ousadas. Em 1868, Florentine Ariosto Jones 
combinou o artesanato tradicional com uma tecnologia 
industrial avançada a fim de redefinir o setor relojoeiro 
na Suíça. Décadas depois, em 1967, Hans Werner 
Aufrecht e Erhard Melcher fundaram em Grossaspach, 
na Alemanha, a AMG com um conceito visionário de 
inclusão da tecnologia de ponta vista no mundo das 
corridas em veículos produzidos em série.

“A IWC Schaffhausen e a Mercedes-AMG compartilham 
a paixão por design e performance, bem como o 
compromisso com a engenharia de excelência nos 
mínimos detalhes. Nos últimos 17 anos de nossa 
parceria, a IWC e a AMG viveram juntas momentos 
emocionantes no automobilismo, entre outros, e criamos 
muitas memórias duradouras para nossos clientes. 
Hoje, estamos orgulhosos em apresentar a Mercedes-
AMG como um elemento permanente na nossa Pilot‘s 
Watch Collection, começando com o Pilot‘s Watch 
Chronograph Edition “AMG”, explica Christoph Grainger-
Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

“A parceria entre a Mercedes-AMG e a IWC tem todos 
os componentes necessários para uma colaboração 
duradoura e bem-sucedida. É muito raro encontrar uma 
empresa e pessoas com tantos interesses e valores em 
comum. O nosso compromisso com o trabalho artesanal 
do mais alto nível e a nossa busca por produtos com 
experiências emocionais são o que nos une desde 2004 

– e o Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” mais uma 
vez destaca essa nossa forte parceria”, disse Philipp 
Schiemer, CEO da Mercedes-AMG. 

Feito de materiais usados na engenharia automotiva, 
o Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” 
(Ref. IW377903) é o primeiro Pilot‘s Watch Chronograph 
de 43 mm da IWC, apresentando o calibre in-house 
69385, bem como o primeiro Pilot‘s Chronograph com 
uma caixa extremamente leve feita de titânio resistente a 
riscos. O acabamento em titânio de grau 5 proporciona 
ao relógio uma aparência cinza mate, inspirada pela 
pintura de acabamento Selenite Grey Magno, uma 
exclusividade da AMG. O mostrador apresenta fibra de 
carbono tramada com precisão, um material derivado 
diretamente dos componentes aerodinâmicos da AMG. 
As peças são produzidas em um processo complexo que 
envolve calor e pressão, ficando conhecidas pela leveza 
e rigidez notórias. A matéria-prima utilizada são fibras de 
carbono contínuas, que são processadas em máquinas 
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de tecelagem transformando-se em estruturas têxteis, 
dando ao produto final sua característica aparência 
de carbono. O mostrador de carbono preto oferece o 
perfeito contraste com as janelas do cronógrafo em prata, 
lembrando um painel de instrumentos automobilísticos.

Versátil, esse relógio de performance é impulsionado pelo 
calibre 69385, fabricado pela IWC, um cronográfo de 
movimento robusto e preciso, que permite medir tempos de 
parada de até 12 horas. A função cronógrafo é controlada 
por uma roda de colunas, um componente complexo 
com dois níveis funcionais. O logotipo da Mercedes-AMG 
aparece no fundo de vidro de safira. O relógio apresenta 
ainda uma pulseira preta de couro de bezerro em relevo 
com costura contrastante e fecho dobrável. 

O Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” foi revelado 
em um webcast apresentado por Philipp Schiemer 
e Christoph Grainger-Herr. Os dois comentaram a 
paixão por corridas, os valores que ambas as marcas 
compartilham e o futuro sustentável da relojoaria e da 
mobilidade. À conversa, juntou-se Maro Engel, que 
trouxe a perspectiva de um piloto de corrida profissional. 
O embaixador da marca IWC é também um piloto de 
fábrica da Mercedes-AMG e tem um conhecimento 
minucioso sobre ambas as empresas. O webcast pode 
ser assistido em https://watches.iwc.com/amgwebcast.

O Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” estará 
disponível para pré-encomenda online a partir de 21 de 
maio em IWC.com ou por meio das boutiques da IWC e de 
revendedores autorizados. O relógio é elegível para registro 
no programa My IWC, beneficiando-se, portanto, de uma 
extensão de 6 anos da Garantia Limitada Internacional 
padrão de 2 anos. 

SOBRE A MERCEDES-AMG

A Mercedes-AMG é uma marca de carros esportivos e 
de alta performance da Mercedes-Benz Cars com sede 
em Affalterbach, na Alemanha. Impulsionados pelo 
magnetismo do automobilismo, Hans Werner Aufrecht 
e Erhard Melcher fundaram a empresa em 1967. Desde 
2005, a Mercedes-AMG GmbH tem sido uma subsidiária 
integral da Daimler AG, encabeçando o setor de veículos 
esportivos da companhia com uma ampla gama de 
modelos que vão desde carros compactos de alta 
performance até verdadeiros carros esportivos como a 
família AMG GT. Em contraste com a produção em grande 
escala, os motores da Mercedes-AMG são montados em 
Affalterbach de acordo com o princípio “Um Homem, Um 
Motor”. A AMG nasceu na pista de corrida e está até hoje 
comprometida com o preceito “Driving Performance” em 
cada detalhe, que também é visível em cada veículo com 
excelência inovadora. AMG: essas três letras representam 
desempenho automotivo supremo, exclusividade, emoção, 
eficiência e uma condução altamente dinâmica e 
prazerosa, bem como exclusivos encontros, pontos de 
contato e colaborações a fim de satisfazer clientes em 
todo o globo. A AMG continua a definir benchmarks e, 
como submarca da Mercedes-Benz, tem a ambição de 
fortalecer o portfólio de produtos da companhia como 
uma marca de performance de luxo. Atualmente, a 
AMG está promovendo a transformação da empresa e 
redefinindo o futuro da performance automotiva com a 
eletrificação das cadeias cinemáticas.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Função cronográfo com horas, minutos e segundos – Indicador de data e dia – 
Pequenos segundos com função de parada – Coroa rosqueada – Vidro protegido contra deslocamento 
causado por quedas bruscas na pressão do ar – Fundo de vidro de safira

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC  69385
Frequência  28.800 vph/4 Hz
Joias  33
Reserva de marcha  46 horas
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais   Caixa de titânio, mostrador de carbono, ponteiros pretos, pulseira preta de couro
Vidro  Safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Estanqueidade  6 bar
Diâmetro  43 mm
Altura  14,9 mm

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH  

EDITION “AMG”

R E F.  I W 37 79 03
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I WC S C H A F F H AU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça.

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosas, robustas e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titanium aluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”, em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.

D OWN LOADS

Imagens do Pilot’s Watch Chronograph Edition 
“AMG” podem ser encontradas em  
press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas 
da IWC Schaffhausen
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIA I S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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